Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado de MG
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000035/2021 - 28/09/2021 - Processo Nº 000094/2021
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato
Ítem

Lote

JOSE EDSON RODRIGUES
02.179.462/0001-43
Endereço AVN EURIPEDES LEAL, 630 - SAO MATEUS - FARIA LEMOS - MG - CEP: 36840000
3299754475
Código

00002 00002 00000194

Especificação

Marca

TRANSPORTE ESCOLAR 02
das 05h40min às 07h10min
rota i
o motorista sai da zona urbana de faria lemos, segue sentido a
fazenda do zé amaro:
propriedadesalunos (as)
fazenda do zé amarolauany
fazenda do zé amarowedsney da conceição
fazenda bom jesus (antiga do dalmo)luiz fernando ramos e
felipe oliveira santos
fazenda fênix imikaele silva tolentino – filipe silva lana
fazenda fênix ilucas hosken giarola borges
fazenda fênix ifabíola silva
fazenda fortaleza (duduta)bérgson otávio batista
sítio do sossegosophia filha da cláudia do rogério
sítio do julinho (bomba de areia do claudianomaria gabriela oliveira
sítio do juscelino – perto do altamiroabraão costa (neto do
claudinho do lauro)
percorrendo a média de: 22 km.
rota ii
das 09h45min às 11h00min
o motorista sai da zona urbana de faria lemos a apanha os
alunos nas seguintes propriedades:
propriedadesalunos (as)
fazenda do nézio - dudutaerick lima lopes e isadora lima lopes
fazenda do noiakauã oliveira
fazenda fênix iiiangélica e josué junior
fazenda fortaleza (duduta)leonardo augusto batista
fazenda monte verdeevelin
sítio do samuel comprador de leitemelina mendes martins
percorrendo a média de: 50 km
rota iii
das 11h00min às 12h30min
o motorista sai da zona urbana de faria lemos a leva de volta
aos seus lares os seguintes alunos da rota i:
propriedadesalunos (as)
fazenda do nézio - dudutaerick lima lopes e isadora lima lopes
fazenda do noiakauã oliveira
fazenda fênix iiiangélica e josué junior
fazenda fortaleza (duduta)leonardo augusto batista
fazenda monte verdeevelin
sítio do samuel comprador de leitemelina mendes martins
rota iv
das 16h20min às 18h00min
o motorista sai da zona urbana de faria lemos a leva de volta
aos seus lares os seguintes alunos da rota ii:
propriedadesalunos (as)
fazenda do nézio - dudutaerick lima lopes e isadora lima lopes
fazenda do noiakauã oliveira
fazenda fênix iiiangélica e josué junior
fazenda fortaleza (duduta)leonardo augusto batista
fazenda monte verdeevelin
sítio do samuel comprador de leitemelina mendes martins
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Unidade Quantidade

KM

28.800,0
0

Unitário Valor Total

4,15

119.520,00
0

Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado de MG
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000035/2021 - 28/09/2021 - Processo Nº 000094/2021
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

GILBERTO SA VIANA 02700040767
22.723.259/0001-01
ROD ROD MG 111 KM 181, 09 - ZONA RURAL - TOMBOS - MG - CEP: 36844000
3299071857
Total do Fornecedor: 119.520,000
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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado de MG
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000035/2021 - 28/09/2021 - Processo Nº 000094/2021
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato
Ítem

Lote

GILBERTO SA VIANA 02700040767
22.723.259/0001-01
ROD ROD MG 111 KM 181, 09 - ZONA RURAL - TOMBOS - MG - CEP: 36844000
3299071857
Código

00001 00001 00000193

Especificação

Marca

TRANSPORTE ESCOLAR 01
rota i
das 06h01min às 07h00min
o motorista sai para buscar os alunos nas seguintes
localidades:
sítio do antônio amaral e apanha a aluna: emily luiza ferreira
ribas.
fazenda tonico barbosa – aluno nathan rodrigues gonçalves.
segue até ao morro do sacy e apanha a aluna lorena pacheco de
souza, sobe até ao sítio do getúlio celestino e apanha o aluno:
danilo celestino bastos. adiante passando pelo córrego dos biés
e apanha os alunos:
ana lara rodrigues pacheco, hayslam vieira costa, alana eduarda
de souza dias, filipi machado oliveira, gabriel maia lima de souza,
luis felipe souza pacheco
segue até ao córrego dos limas e apanha os seguintes alunos:
caique leite grizotti, vitória leite grizotti – sítio da rogéria lima
thainara de paula dias (sítio de luis verdeiro)
mais adiante, o motorista desce sentido à vila e apanha no
sítio do paulinho ex- (sítio de ademir caiana) a aluna maria
eduarda oliveira santos.
subindo pela estrada principal sentido à escola municipal e
passa pela propriedade do senhor josé do vadinho e apanha o
aluno: davi lucas machado silva.
seguindo ainda o itinerário vai até ao sítio do léo filho do dr.
antônio e apanha os alunos: elkeson alves delfino da silva e
alexia de souza freitas.
depois vai até ao jatobá 2 – sitio do antônio baiano e apanha
os alunos: murilo carvalho de souza e a rivana alves da silva.
deixando estes alunos na escola municipal joão carlos de souza
e imediatamente segue até a propriedade do marquinho filho do
josué e apanha a aluna: maria vania alves da silva. média (+ ou -)
de 40 km percorridos.
rota ii
das 11h00min às 12h00min
o motorista faz o percurso de volta conduzindo todos estes
alunos de volta aos seus lares. percorrendo o total de 40 km.
rota iii
das 09h45min às 11h00min
o motorista sai sentido à comunidade córrego do bié e apanha os
seguintes alunos, e os deixa na vila do cafarnaum para que
venham no ônibus escolar, percorrendo 26 km:
rede estadual
sítio todos os santos - biéjunior antônio souza dias3º
tecn.32999707743
sítio todos os santos - biéandré gustavo souza
diastarde32999707743
sítio todos os santos - biénatália vitória souza
dias8ªtarde32999707743
como não tem horário de retorno do ônibus escolar á tarde estes
alunos serão conduzidos de volta ao lar via estes transportes
escolar terceirizado.
rota iv
3

Unidade Quantidade

KM

32.000,0
0

Unitário Valor Total

4,15

132.800,00
0

Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado de MG
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000035/2021 - 28/09/2021 - Processo Nº 000094/2021
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato

GILBERTO SA VIANA 02700040767
22.723.259/0001-01
ROD ROD MG 111 KM 181, 09 - ZONA RURAL - TOMBOS - MG - CEP: 36844000
3299071857
das 16h25min às 17h30min
o motorista sai sentido ao cafarnaum levando os alunos acima
relacionados, isso em virtude de não haver alunos que retornam
no ônibus público escolar. percorrendo o total médio de 44,0 km:
sítio todos os santos - biéjunior antônio souza dias3º
tecn.32999707743
sítio todos os santos - biéandré gustavo souza
diastarde32999707743
sítio todos os santos - biénatália vitória souza
dias8ªtarde32999707743
Total do Fornecedor: 132.800,000
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Prefeitura Municipal de Faria Lemos
Governo do Estado de MG
VENCEDORES DE PREÇOS SIMPLES
Pregão Presencial Nº 000035/2021 - 28/09/2021 - Processo Nº 000094/2021
Vencedor
CNPJ
Endereço
Contato
Ítem

Lote

JOSE MAURO DE LIMA
10.441.362/0001-71
Endereço RUA OTAVIO CUNHA, 25 - CHICO THOME - FARIA LEMOS - MG - CEP: 36840000
3299999015
Código

00003 00003 00000195

Especificação

Marca

TRANSPORTE ESCOLAR 03
linha da apae carangola
rota i
das 11h31min às 12h00min
o motorista pega a aluna isadora que reside à rua periandro
lopes rodrigues (rua alegre) casa locada de dona iza aid
rodrigues, conduz essa aluna até à apae – carangola no santo
onofre. percorrendo a média de 16km. itinerário este contando
com os retornos que se faz necessários de acordo com o
trânsito neste trecho.
rota ii
das 16h21min às 17h00min
o motorista busca essa aluna a partir da sua saída da sala de
aula, que é às 16h20min e a conduz até ao endereço citado na
rota i. percorrendo a média de 16 km. itinerário este contando
com os retornos que se faz necessários de acordo com o
trânsito neste trecho.
rota iii
das 17h00min às 18h00min
dentro do período que o motorista faça a entrega dos
alunos que estudaram na parte da tarde, nas duas redes de
ensino, o motorista fica incumbido ainda de buscar os seguintes
alunos:
fazenda mira serra – darcet batalha daniel e mateus leandro
distância percorrida de: 21 km.
rota iv
das 22h20min às 23h00min
período que o motorista leva de volta os alunos do turno da noite
de volta ao lar:
fazenda mira serra – darcet batalha daniel e mateus leandro
distância percorrida de: 21 km.

Unidade Quantidade

KM

Unitário Valor Total

14.800,0
0

4,20 62.160,000

Total do Fornecedor: 62.160,000
Total Geral: 314.480,00
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